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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการจดัการขยะมูลฝอยขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอ
นามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยการเกบ็ตวัอย่างขยะมูลฝอย จ านวน 4 จุดทุกวนัเป็นเวลา 1 เดอืน ระหว่างวนัที ่1 – 31 
สงิหาคม 2555 ผลการศกึษาพบว่าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั มพีืน้ทีบ่รเิวณเขตรบัผดิชอบทัง้หมด 42 ตาราง
กิโลเมตร และมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการเก็บขนมูลฝอยไปยังสถานที่ทิ้งมูลฝอยแล้วท าการเผา 
องคป์ระกอบของขยะมลูฝอยจากทีพ่กัอาศยัมเีศษอาหาร รองลงมาคอืเศษพลาสตกิ ส่วนใหญ่องคป์ระกอบของขยะมูล
ฝอยจากตลาดสดม ีเศษอาหาร เศษผลไม ้องคป์ระกอบของขยะมูลฝอยจากสถานศกึษามเีศษอาหาร รองลงมาคอืเศษ
พลาสตกิ และองคป์ระกอบของขยะมลูฝอยจากสถานทีร่าชการม ีกระดาษ รองลงมาคอืเศษอาหาร ส่วนความหนาแน่น
ของขยะมลูฝอยพบว่าตลาดสดมคีวามหนาแน่นปกตมิากทีส่ดุเท่ากบั 232.6 กโิลกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร ทีพ่กัอาศยัมคี่า
ความหนาแน่นปกตเิท่ากบั 78.3 กโิลกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร สถานศกึษามคีวามหนาแน่นปกตเิท่ากบั 64.1 และสถานที่
ราชการมีความหนาแน่นปกติเท่ากบั 45.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดบัโดยสรุปองค์ประกอบและความ
หนาแน่นของขยะมูลฝอยมากที่สุดคอื ตลาดสด ทีพ่กัอาศยั สถานศกึษาและสถานที่ราชการ ตามล าดบั และปรมิาณ
ขยะมูลฝอยประจ าเดอืนพบว่าในช่วงต้นเดอืนมขียะมูลฝอยมากทีสุ่ด (ร้อยละ 8.98) ในช่วงกลางเดอืนมขียะมูลฝอย       
(รอ้ยละ 8.67) และในช่วงปลายเดอืนมขียะมูลฝอย (รอ้ยละ  8.19) ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั : ขยะมลูฝอย การจดัการ องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
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Abstract 
 This research aimed to study solid waste management of Nongbua Subdistrict Administrative 
Organization Namon District, Kalasin Province, by collected solid waste at 4 locations in 1 month. The result 
revealed that: Nongbua Subdistrict Administrative Organization have area 42 km2 and have solid waste 
management system by collection and incineration. The mostly types from residential as food waste followed 
by plastic, from market as food waste followed by fruit waste, from school office as food waste followed by 
plastic and from government office as paper waste followed by plastic. The density of solid waste from 
market as 232.6 kg/m3, from residential as 78.3 kg/m3, from school 64.1 kg/m3 and from government office as 
45.5 kg/m3 in order. In conclusion the mostly characteristic and density of solid waste as market, residential 
and government office. Quantity of solid waste from total on month beginning as 8.98 % , middle of month as 
8.67 % and end of month as 8.19 % in order. 
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1. บทน า  
 ปัจจุบันการด าเนินการจัดการมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอนามน 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ ยงัไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เนื่องจาก
การจดัการมูลฝอยอยู่ใกล้พื้นที่เกษตรของประชาชน 
นอกจากนี้ยงัประสบปัญหาต่างๆ ในการด าเนินการ 
เช่น งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรูแ้ละการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการ
มูลฝอย โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัเป็น
ผูร้บัผดิชอบดแูลในเรื่องการจดัการมูลฝอยส่วนใหญ่จะ
น ามารวมกนั แล้วท าการเผาเป็นครัง้คราวจึงส่งผล
กระทบต่อสขุภาพอนามยัของชุมชน ท าใหผู้ว้จิยัสนใจ
ศกึษา ทีจ่ะครัง้นี้ขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะ
ขอ้มลูพืน้ฐานในการจดัการมูลฝอยขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลหนองบวั   อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
 ปัจจุบนัพบว่าองค์การบรหิารส่วนต าบลหนอง
บวั อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ มีปรมิาณ ขยะมูล
ฝอยเพิ่มมากขึ้นและการก าจัดขยะมูลฝอยยังไม่มี
ประสทิธิภาพวิธีการจัดการระบบรวบรวมและระบบ
การเกบ็ขน ขยะมลูฝอยทีต่กคา้งในเขตองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์
เนื่องจากก าลงัประสบปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง อยู่
ในขณะน้ีการจดัการขยะมลูฝอยจากบา้นพกัอาศยั และ
จากสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ โดยการศกึษา
จากแหล่งขอ้มลูเอกสาร สถติต่ิาง ๆ รวมถงึการส ารวจ
ภายในพื้นที่ศึกษาในเรื่องการใช้ที่ดินและกิจกรรมที่
เกดิขึน้ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่ก่อให้เกดิการตกค้าง
ของขยะมูลฝอย จากการศกึษา พบว่า สภาพเสน้ทาง
คมนาคมขนส่ง ได้แก่ ถนนแคบสภาพพื้นผิวจราจร
ไม่ได้มาตรฐานที่จะรองรบัการขนถ่ายขยะมูลฝอยใน
บางพื้นที่ไม่สมัพนัธ์กบัขนาดของรถเก็บขยะมูลฝอย 
ท าใหไ้ม่สามารถ เขา้ไปท าการเกบ็ขยะมูลฝอยภายใน
พืน้ทีด่งักล่าวไดอ้ย่างทัว่ถงึ ผลการศกึษาไดเ้สนอแนะ 
การก าหนดจุดขนถ่าย ซึ่งจะสามารถลดปัญหาการ
ตกค้างของขยะมูลฝอย และเพิม่ประสทิธภิาพ ในการ
ด าเนินการจดัการได้ท าให้เกิดกลิน่เหม็น น ้าเน่าเสยี 
สภาพดนิเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชวีติ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของคนในชุมชนและ
เกดิเชือ้โรคต่างๆ 

 จากปัญหาทีก่ล่าวมาจงึท าใหเ้กดิการศกึษาวจิยั
ครัง้นี้ ขึ้น เพื่ อหาวิธีการจัดการขยะมูลฝอย และ
เสนอแนะข้อมูลพื้นฐานในการจดัการปัญหาขยะมูล
ฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอ
นามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อ
เป็นการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมรวมทัง้
สขุภาพอนามยัของคนในชุมชนอกีต่อไปในอนาคต 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศกึษาสภาพการจดัการขยะมูลฝอยของของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอนามน      
จงัหวดักาฬสนิธุ ์
2.2 เพื่อศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูล
ฝอยในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอ
นามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 พื้นทีท่ าการวิจยั 
 พื้นที่ท าการศึกษาคือพื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอนามน จังหวัด
กาฬสนิธุ ์คอื ทีพ่กัอาศยั ตลาดสด และสถานทีร่าชการ 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการจดัการมลูฝอยประกอบดว้ย 
 1. ข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตองค์การ
บรหิารสว่นต าหนองบวั 
 2. ปรมิาณขยะมลูฝอย 
 3. องคป์ระกอบขยะมลูฝอย 
3.2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครื่องมอืและอุปกรณ์การหาองค์ประกอบ
ขยะมลูฝอย (Composition) 
 1) เครื่องชัง่น ้าหนกั 
 2) ถุงบรรจุขยะมลูฝอยสขีาว 

3) คราดเหลก็ 
4) พลัว่และจอบ 
5) ถุงมอื 
6) ผา้ปิดจมกู 

 2. เครื่องมอืและอุปกรณ์การหาความหนาแน่น
ปกต ิ(Bulk Density) 
 1) เครื่องชัง่น ้าหนกั 

2) ภาชนะตวงขยะมลูฝอย 
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3) ถงับรรจุขยะมลูฝอย 
4) พลัว่และจอบ 

3.3. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอนามน จังหวัด
กาฬสนิธุ์ โดยการเกบ็ตัวอย่างขยะมูลฝอยเพื่อใช้ใน
การศกึษาลกัษณะและคุณสมบตัทิางกายภาพ จากถงั
ขยะระยะเวลา 1 เดอืน ระหว่างวนัที ่1 – 31 สงิหาคม 
พ.ศ. 2555 ดว้ยการสุม่ตวัอย่างจากแหล่งทีม่าของขยะ
มลูฝอย 4 จุดดงัต่อไปนี้ 
 1. จุดที่ 1 สถานศกึษา ได้แก่ โรงเรียนหนอง
บวัใน โรงเรยีนหนองบวักลาง โรงเรยีนหนองบวันอก 
โรงเรยีนโนนยิง่สนัต์ และศูนยเ์ดก็เลก็องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลหนองบวั 
 2. จุดที่ 2 ที่พกัอาศยั ได้แก่ บ้านโนนยิง่สนัต ์
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวกลาง หมู่ที่ 2   บ้านหนองบัว
นอก หมู่ที ่3 บา้นหนองบวัใน หมู่ที ่4 บา้นโนนหนอง
เบญ็ หมู่ที ่5  บา้นหนองบวัศรวีลิยั หมู่ที ่6 บา้นหนอง
บวัทอง หมู่ที ่7 บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที ่8 
 3. จุดที่ 3 ตลาดสด ได้แก่ ตลาดนัดวันศุกร์
หน้าทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั ตลาด
นดัวนัอาทติยบ์า้นหนองบวัใน หมู่ที ่6  
 4. จุดที่ 4 สถานที่ราชการ ได้แก่ ที่ท าการ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั สถานีอนามยัต าบล
หนองบวั 
3.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
   1. การหาองค์ประกอบขยะมูลฝอย 
(Composition) การค านวณค่าส่วนประกอบของขยะ
มูลฝอยออกมาเป็นสดัส่วนร้อยละของมูลฝอยรวมมี
สตูรการค านวณดงัต่อไปนี้ 
 
สว่นประกอบของขยะมลูฝอยแต่ละประเภท  
 

=  
ฝอยรวมน ้าหนกัมลู

100  xฝอยน ้าหนกัมลู  

2 . ก า รห าค ว ามหน าแ น่นปกติ  ( Bulk 
Density) 

เมื่อ D =  ความหนาแน่นปกต ิ

     W1=  น ้ า หนั กมู ล ฝอยและน ้ า หนั ก  
ภาชนะตวงขยะมลูฝอย 
      W2= น ้าหนกัภาชนะตวงมลูฝอย 
       V =  ปรมิาณตวงมลูฝอย 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การจดัการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริการ
ส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุอ์ยู่
ในความรบัผดิชอบของกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดการ
เกบ็ขนขยะมลูฝอย และขนสง่ขยะมลูฝอยไปยงัสถานที่
ก าจดัในการจดัการขยะมลูฝอยของเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองบวัได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างขยะมูล
ฝอยจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 4 จุดขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองบวัเพื่อให้ครอบคลุมพื้นทีแ่ละ
เป็นตัวแทนของขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดขยะมูล
ฝอยที่แท้จริง คือ สถานศึกษา ที่พักอาศัย ตลาดสด 
สถานที่ราชการ โดยมีพื้นที่บริเวณเขตรับผิดชอบ
ทัง้หมด 42 ตารางกโิลเมตร  
 จากการศกึษาการเกบ็ขอ้มูลเบือ้งต้นโดยการ
รวบรวมเอกสาร การลงพืน้ที่เกบ็ขอ้มูลภาคสนามและ
การวิเคราะห์ท าการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
ระหว่างวนัที่1 – 31 สงิหาคม พ.ศ. 2555 มีผล
การศกึษาดงันี้ 
         1. ปรมิาณการเกดิขยะมลูฝอย 
  จากการศึกษาพบว่า จ านวนประชากร
ทัง้หมดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวใน
ปัจจุบัน (ปี 2555) มีจ านวนประชากร 4,325 คน 
ปรมิาณการเกดิขยะมูลฝอยในเขตองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลหนองบวั โดยเฉลีย่มคี่าเท่ากบั 4,030 กโิลกรมั
ต่อวนั (พกิุล มะลาเชก็, 2553) สาเหตุมาจากสภาพ
สงัคมและเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วที่
เหมาะแก่การลงทุนในทางธุรกจิต่างๆ ในหลายรูปแบบ
ท าใหท้ราบแนวโน้มของปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่พิม่ขึน้
จากสภาพเศรษฐกิจและจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
ดังนัน้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึง
จ าเป็นอย่ายิง่ที่จะมกีารศกึษาเรื่องของปรมิาณขยะมูล
ฝอยทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนัและองคป์ระกอบขยะมูลฝอย
ต่างๆ เพื่อใช้ขอ้มูลน าไปสู่การวางแผน การออกแบบ
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และการจดัการขยะมูลฝอยอกีทัง้ควรมฝ่ีายรบัผดิชอบ
ทีเ่ป็นหน่วยงานโดยตรงในการเขา้มารบัผดิชอบในการ
จดัการขยะมูลฝอยในเทศบาลเพื่อทีจ่ะไดเ้ข้าถงึสภาพ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้และมคีวามช านาญในการวางแผนการ
จดัการได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพปัญหาในปัจจุบัน
และในอนาคตโดย ค่ามาตรฐานปริมาณขยะมูลฝอย
ควบคุมมลพิษได้ก าหนดไว้ คือ ดี <0.9 กก./คน/วัน
ปกต ิ0.9-1.1 กก./คน/วนัสงูเกนิปกต ิ>1.1 กก./คน/วนั 
2. องคป์ระกอบของขยะมลูฝอย 
  การศกึษาองคป์ระกอบของขยะมูลฝอย ผูท้ า
การศึกษาได้ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างขยะมูลฝอย
จากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 4 จุด ขององคก์รบรหิาร
สว่นต าบลหนองบวั  

เพื่อใหค้รอบคลุมพืน้ทีแ่ละเป็นตวัแทนของขยะมูลฝอย
จากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่แท้จริงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว คือ ที่พกัอาศยั ตลาดสด 
สถานทีร่าชการ มกีารศกึษาดงันี้ 

2. องค์ประกอบขยะมูลฝอยในเขตองค์การ
บรหิารสว่นต าบลหนองบวั 
      องค์ประกอบขยะมูลฝอยในเขตองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองบวัจากการศกึษาพบว่า ส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยด้วย เศษอาหาร (ร้อยละ 24.9) 
รองลงมาคอื พลาสตกิ (รอ้ยละ 16.8) กระดาษ (รอ้ยละ 
16.6) ผา้ (รอ้ยละ 11.5) ไม ้(รอ้ยละ8.7) ยาง (รอ้ยละ 
8.0) แกว้ (รอ้ยละ 7.6) อื่นๆ (รอ้ยละ 2.4) โลหะ (รอ้ย
ละ 1.3) ขยะอนัตราย (รอ้ยละ 1.2) และหนิ/กระเบื้อง 
(ร้อยละ 1.0) ตามล าดับดังตารางที่ 1 และภาพที ่

 
ตารางที ่1 รอ้ยละโดยน ้าหนกัของสว่นประกอบขยะมลูฝอยในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั 

องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละน ้าหนัก 
1. เศษอาหาร 24.9 
2. กระดาษ 16.6 
3. แกว้ 7.6 
4. พลาสตกิ 16.8 
5. โลหะ 1.3 
6. ยาง 8.0 
7. ผา้ 11.5 
8. ไม ้ 8.7 
9. หนิ/กระเบือ้ง 1.0 
10. ขยะอนัตราย 1.2 
11. อื่นๆ 2.4 
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ภาพที ่1 รอ้ยละโดยน ้าหนกัของสว่นประกอบขยะมลูฝอยในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั 

 
3. ความหนาแน่นปกตขิองขยะมลูฝอย 

      จากการศึกษาจะเห็นได้ว่ าค่าความ
หนาแน่นปกติจากมากไปหาน้อย พบว่าที่ตลาดสดมี
ความหนาแน่นปกตมิากทีสุ่ดเท่ากบั 232.6 กโิลกรมั
ต่อลูกบาศกเ์มตร ที่พกัอาศยัมคี่าความหนาแน่นปกติ

เท่ากับ 78.3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสถานศึกษา
ความหนาแน่นปกตเิท่ากบั 64.1 กโิลกรมัต่อลูกบาศก์
เมตรและสถานที่ราชการมคีวามหนาแน่นปกติเท่ากบั 
45.5 กโิลกรมัต่อลูกบาศกเ์มตรตามล าดบัตารางที่ 2 
และภาพที ่2 

 
ตารางที ่2 ค่าความหนาแน่นเฉลีย่ของขยะมลูฝอยในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั 

จดุเกบ็ตวัอย่าง ความหนาแน่น(กิโลกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร) 
ทีพ่กัอาศยั 78.3 
ตลาดสด 232.6 
สถานทีร่าชการ 45.5 
สถานศกึษา 64.1 
ปรมิาณความหนาแน่นเฉลีย่ 105.125 

 

ภาพที ่2 ค่าความหนาแน่นเฉลีย่ของขยะมลูฝอยในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั 
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4. ปรมิาณขยะมลูฝอยประจ าเดอืน 
       จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าปริมาณขยะ
มลูฝอยจากมากไปหาน้อย พบว่าในช่วงตน้เดอืนมขียะ
มูลฝอยมากที่สุดมากที่สุด (ร้อยละ 8.98)  ในช่วง

กลางเดอืนมขียะมูลฝอย (ร้อยละ 8.67) และในช่วง
ปลายเดือนมีขยะมูลฝอย (ร้อยละ 8.19) ตามล าดับ
ตารางที ่3 และภาพที ่3 

 
ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบปรมิาณมลูฝอยชว่งตน้เดอืนถงึปลายเดอืน 

ช่วงเดือน (วนัท่ี) (น ้าหนักขยะมูลฝอยเฉล่ียร้อยละ) 
ตน้เดอืน (1-10) 8.98 

กลางเดอืน (11-20) 8.67 
ปลายเดอืน (21-30) 8.19 

 

 
ภาพที ่3 เปรยีบเทยีบปรมิาณมลูฝอยช่วงตน้เดอืนถงึปลายเดอืน 

5. อภิปรายผล 
 การจดัการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวจากการศึกษาตามวตัถุประสงค์
โดยท าการศกึษาปรมิาณและองคป์ระกอบของขยะมูล
ฝอยในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัเพื่อหา
แนวทางเบือ้งต้นในการจดัการขยะมูลฝอยทีเ่หมาะสม
โดยท าการเกบ็ตัวอย่างขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด
ขยะมลูฝอย ทัง้หมด 4 จุด คอื สถานศกึษา ทีพ่กัอาศยั 
ตลาดสด สถานทีร่าชการ และท าการศกึษาคุณสมบตัิ
ทางกายภาพ ได้แก่ องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
ความหนาแน่นของขยะมลูฝอย 
 สภาพปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวในปัจจุบันอยู่ใน
ความรบัผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอนามน 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึ่งมหีน้าที่ดูแลรวบรวมขยะมูลฝอย
จากแหล่งก าเนิด การเก็บขนขยะมูลฝอย และการ

ขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัดมูลฝอย โดยมี
พืน้ทีบ่รเิวณเขตรบัผดิชอบทัง้หมด 42 ตารางกโิลเมตร 
มปีระชากรจ านวนทัง้หมด 4,325 คน (2554) มรีถเกบ็
ขนขยะมลูฝอยทัง้หมด 2 คนั เป็นรถบรรทุกสีล่อ้ แบบ
เปิดข้างเทท้ายทัง้หมด และมีพนักงานประจ ารถ
ทัง้หมด 11 คนสว่นแหล่งก าเนิดขยะมลูฝอยทีส่ าคญัใน
เ ข ตอ งค์ ก า รบ ริห า ร ส่ ว นต า บ ลหนอ งบัว  คื อ 
สถานศึกษา ที่พักอาศัย ตลาดสด สถานที่ราชการ 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้เฉลี่ยวันละ 2,247 
กโิลกรมัต่อวนั  
5.1 องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย 
 1) องคป์ระกอบขยะมลูฝอยจากทีพ่กัอาศยัจาก
การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะ
เป็นเศษอาหารถุงพลาสติกองค์ประกอบส่วนใหญ่ใน
พืน้ทีพ่กัอาศยัเป็นรอ้ยละโดยน ้าหนักขององคป์ระกอบ
มลูฝอยมาก สามารถทีจ่ะน าเศษอาหารไปใหส้ตัวเ์ลีย้ง 
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หรอืท าปุ๋ ยหมกัเพื่อเพิม่รายได้เพื่อลดปรมิาณขยะมูล
ฝอย 
 2) องค์ประกอบขยะมูลฝอยจากตลาดสดจาก
การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะ
เป็นเศษอาหาร เศษผกัผลไมต่้างๆ ประกอบกบัช่วงที่
เกบ็ตวัอย่างเป็นช่วงทีผ่ลไมห้ลากหลาย และมกีารซื้อ-
ขาย แลกเปลีย่นสนิคา้ทีม่คีวามสดใหม่อยู่ตลอด จงึท า
ใหอ้งคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร องศป์ระกอบ
ส่วนใหญ่ในตลาดสด เป็นร้อยละโดยน ้ าหนักของ
องค์ประกอบขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ เศษอาหาร
สามารถที่จะน าเศษอาหารไปหมักท าปุ๋ ยเพื่อลด
ปรมิาณขยะมลูฝอย และยงัช่วยลดปัญหาขยะ 
 3) องค์ประกอบขยะมูลฝอยจากสถานที่
ราชการจากการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย
ส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติก เศษอาหาร จากการ
รบัประทานอาหาร ขนม และดื่มนมของเด็กนักเรียน 
จึงท าให้องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นพลาสติก เศษ
อาหาร องคป์ระกอบส่วนใหญ่ในสถานที่ราชการ เป็น
ร้อยละโดยน ้าหนักขององศ์ประกอบขยะมูลฝอยมาก
ที่สุด คือ พลาสติกร้อยละ 28.2 สามารถที่จะน า
พลาสตกิบางส่วนกลบัมาใชซ้ ้าได ้และบางส่วนท าเป็น
ของประดบัตกแต่งสว่นเศษอาหารไปใหส้ตัวเ์ลีย้ง เพื่อ
ลดปรมิาณขยะมลูฝอย 
 4) องค์ประกอบขยะมูลฝอยในเขตองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองบวัจากการศกึษาองคป์ระกอบ
ของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหาร เศษผัก
ผลไม้ต่างๆ ประกอบกบัช่วงที่เกบ็ตวัอย่างเป็นช่วงที่
ผลไม้หลากหลาย จงึท าให้องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น
เศษอาหาร องค์ประกอบขยะมูลฝอยเป็นข้อมูลที่มี
ความส าคญัทีจ่ะน าไปใชป้ระเมนิการเลอืกระบบก าจดั
ขยะมลูฝอย ดงัจะเหน็ไดจ้าก องคป์ระกอบสว่นใหญ่ใน
เขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบวัเป็นรอ้ยละโดย
น ้าหนกัขององศป์ระกอบขยะมลูฝอยมากทีส่ดุ คอื เศษ
อาหารร้อยละ 24.9 สามารถที่จะน าเศษอาหารไปท า
ปุ๋ ยหมักเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย และยังช่วยลด
ปัญหาขยะมูลฝอยไดอ้กีทางหนึ่งองค์ประกอบขยะมูล
ฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จาก
การศึกษาพบว่า ส่วนมากประกอบด้วยเศษอาหาร 
(ร้อยละ 24.9) รองลงมาคอื พลาสตกิ (ร้อยละ 16.8) 

กระดาษ (รอ้ยละ 16.6) ผา้ (รอ้ยละ 11.5) ไม ้(รอ้ยละ
8.7) ยาง (ร้อยละ 8.0) แก้ว (ร้อยละ 7.6) อื่นๆ               
(รอ้ยละ 2.4) โลหะ (รอ้ยละ 1.3) ขยะอนัตราย (รอ้ยละ 
1.2) และหนิ/กระเบือ้ง (ร้อยละ 1.0) ตามล าดบั จาก
การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะ
เป็นเศษอาหาร เศษผกัผลไมต่้างๆ ประกอบกบัช่วงที่
เก็บตัวอย่างเป็นช่วงที่ผลไม้หลากหลาย จึงท าให้
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร องค์ประกอบ
ขยะมูลฝอยเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญที่จะน าไปใช้
ประเมนิการเลอืกระบบก าจดัขยะมูลฝอย เช่น การท า
โครงการจัดการขยะมูลฝอยและการวางแผนการ
จดัการขยะมูลฝอยในปัจจุบนัและอนาคตดงัจะเหน็ได้
จาก องคป์ระกอบส่วนใหญ่ในเขตองค์การบรหิารส่วน
ต าบลหนองบวัเป็นรอ้ยละโดยน ้าหนกัขององศป์ระกอบ
ขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ เศษอาหารร้อยละ 24.9 
สามารถที่จะน าเศษอาหารไปท าหมกัเพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยส่วนพลาสติกร้อยละ 16.8 มีจ านวนมาก
ดงันัน้ควรจดัการโดยการคดัแยกขยะมูลฝอยเพื่อน า
กลบัมาใช้ประโยชน์ การประยุกต์ใช้เป็นสิง่ประดิษฐ ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่วยเสริมรายได้ และยังช่วยลด
ปัญหาขยะไดอ้กีทางหนึ่ง 
5.2 ความหนาแน่นปกติของขยะมูลฝอย 
 ตลาดสดมคี่าความหนาแน่นปกติสงูสุด เพราะ
ตลาดสดมีขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้นส่วนใหญ่เป็นเศษผกั
เ ศษอ าห า รซึ่ ง มี ช่ ว ง ค่ า ค ว า มหน า แ น่ นปกต ิ                       
232.6 กโิลกรมัต่อลกูบาศกเ์มตรเน่ืองจากองคป์ระกอบ
ของมูลฝอยมีน ้ า เป็นส่วนประกอบท าให้มีน ้ าหนัก
มากกว่าขยะมูลฝอยประเภทอื่นๆ จงึท าให้ตลาดสดมี
ความหนาแน่นมาก ส่วนสถานที่ราชการมีความ
หนาแน่นปกตติ ่าสดุ เน่ืองจากขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้เป็น
ประเภทพลาสติกและกระดาษ เป็นส่วนใหญ่ท าให้มี
น ้าหนักเบาค่าความหนาแน่นปกติของขยะมูลฝอย 
พบว่า ขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวมีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของขยะมูลฝอย
เท่ากบั 105.125 กโิลกรมั/ลกูบาศกเ์มตร ตลาดสดมคี่า
ความหนาแน่นปกติมากที่สุดเท่ากบั 232.6 กิโลกรมั
ต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากตลาดสดมีขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร เศษผกัผลไม้ ส่วน
สถานที่ราชการมีค่าความหนาแน่นต ่าเพราะขยะมูล
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ฝอยทีเ่กดิขึน้เป็นประเภทพลาสตกิและกระดาษท าใหม้ี
น ้าหนักเบา สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้และคดัแยก
ประเภทขายเป็นรายได้เสริม จากผลดังกล่าวท าให้
ทราบว่าขอ้มูลในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลหนอง
บัวควรมีการก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่า งถูก
สขุาภบิาลเพราะเป็นการก าจดัขยะมลูฝอย ไดเ้กอืบทุก
ประเภทและเป็นการลดปัญหามลพษิทีจ่ะมผีลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม ช่วยลดปัญหาแหล่งเพาะพนัธุพ์าหะน า
โรคต่างๆ เป็นตน้ 
5.3 ปริมาณขยะมูลฝอยประจ าเดือนในช่วงต้น
เดือนมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุด  
 เนื่องจากมอีตัราในการใช้จ่ายมาก เพราะเป็น
ช่วงที่เงินเดือนหรือเงินโบนัสออกจึงมีการจบัจ่ายใช้
ของมากขึ้นและปริมาณของขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นตาม 
ส่วนในช่วงปลายเดือนมีปริมาณขยะมูลฝอยน้อยลง 
เพราะช่วงนี้ผูค้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมใช่จ่ายกนัจงึท า
ให้ปรมิาณขยะมูลฝอยลดลงจากต้นเดอืนมากการซื้อ
ของหรอืใชจ้่ายนัน้ทุกคนจะนิยมใชจ้่ายในช่วงเงนิเดอืน
ออก 
 
 
 
 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ควรมกีารจดักจิกรรมรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธใ์น
การให้ความร่วมมือของประชาชนภายในชุมชนและ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาลต าบล
ล าพนัชาด 
6.2 ควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะ         
รไีซเคลิ การน าของเหลอืใช้กลบัมาใช้ประโยชน์ เช่น 
กระดาษ พลาสตกิ การน ามาแปรรูป ใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ  
6.3 ควรสง่เสรมิใหม้กีารลดปรมิาณขยะมูลฝอยภายใน
บา้น ชุมชน โรงเรยีน หน่วยงานก่อนน าไปใช ้เช่น การ
ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ 
6.4 ควรสง่เสรมิใหม้กีารลดปรมิาณขยะมลูฝอยก่อนไป
ก าจัด เช่นการจัดตัง้โครงการธนาคารขยะภายใน
ชุมชนและภายในโรงเรยีน ส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกัใน
ครวัเรอืน 
6.5 ควรจดัตัง้หน่วยงานเกี่ยวกบัการสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอ้มและแบ่งหน้าทีดู่แลรบัผดิชอบการรวบรวม
ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด การเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
การขนสง่ขยะมลูฝอยไปยงัสถานทีก่ าจดั  
6.6 ควรมกีารจดัตัง้สถานทีก่ าจดัขยะมูลฝอยอย่างถูก
หลกัสขุาภบิาล 
6.7 ควรมีการติดตามและประเมินผลการท างานอยู่
เสมอ 
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